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(Aviso) Importante sobre o funcionamento das instituições pelo Coronavírus
Devido ao surto do coronavirus por essa região , muitas pessoas da cidade estão se infectando com o virus ,

A seguir , informações detalhadas sobre o funcionamento da Creche (Hoikuen)・Jardim (Youchien)
Kodomo-en da cidade de Hekinan（outros「creche , instituições」como medida de prevenção ... Preste atenção no
estado de saude das crianças e todas as pessoas que moram na mesma casa dos alunos .
Contamos com sua colaboração e comprenssão .
１ Sobre assistencia dos alunos
Alunos e pessoas que moram na mesma casa

Precedimento

① Quando o aluno da creche contraem o virus / teve contato direto com
alguma pessoa infetada / ou precisa fazer o teste PCR …
As assistencias das crianças naquele periodo
② Pessoas que moram na mesma casa dos alunos / teve serão suspensas .
contato direto com alguma pessoa infetada / ou precisa fazer
o teste PCR …
※ Quando o aluno ou pessoas que moram junto estiver com …Febre , mal estar 、dor de garganta ou sintomas do Covid
… Por favor não frequente a creche .
※ Quando estaja com febre , sintomas de gripe 、febre a noite 、mesmo se não tiver febre pela manhã … espere um dia
Sem febre para traze-lo para a creche .
※ Em caso de enquadramento em qualquer um desses pontos anunciados (aluno ou pessoas que moram junto com as
crianças)Entre em contato com a creche , Confira na creche os contatos no caso de precisar ligar aos sabados , domingo
ou feriados nacionais .
２ Sobre a suspensão das aulas ...

Quando um aluno ou professor da creche é infectado ...Toda a creche ou sala dependendo da situaçaõ será
fechada temporariamente seguindo as instruções do centro de saúde.
. se houver grande quantidade de infecção ou possibilidades de se espalhar na creche , O periodo suspenso sera
dependendo da situação .
３ Outros
・O tempo de suspensão dos alunos que contraem o virus / teve contato direto com alguma pessoa infetada vai depender da
situação de cada aluno e seguindo as intruções do centro de saude (Hokenshou) .
・Os procedimentos dos professores …serão iguais aos alunos .
・Pedido e obs 、Evite o tráfego desnecessário e sem urgência 、evite a aglomeração , evite ir nos restaurante com
pessoas que não Sejam da familia . Caso que seja inevitavel , reunir com poucas pessaos .

